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M e n s a g e m  p a r a  a  Q u a r e s m a  

V I V A M O S  U M  T E M P O  S A N T O  
D. António Luciano quer que a sua mensagem sobre a vivência da Quaresma seja 

uma mensagem de fé, esperança e caridade para percorrermos um caminho novo.  

Começa por lembrar, citando o Papa Francisco, que «a Quaresma é um caminho 

de fé, esperança e caridade» para expor que esse caminho «nos introduz no 

deserto interior, que nos leva a procurar o sentido verdadeiro de Deus e da vida 

em autenticidade e profundidade numa verdadeira comunhão humana e espiritual. É o encontro do Pai misericordioso 

com o filho pecador e é a experiência única da busca da graça divina, que apaga a miséria e a fragilidade humana».  

Fazendo referência à actual situação pandémica considera que as consequências da pandemia «destaparam-nos 

e agora como cristãos queremos revestir-nos do homem novo que nos ensina e ajuda a orientar e a procurar a Vida 

Nova segundo o Espírito» e alerta para uma «nova pandemia causada pela falta de vivência espiritual do mandamento 

novo do amor, das bem-aventuranças e das obras de misericórdia» cuja causa reside no «enfraquecimento de 

valores humanos, morais e espirituais leva a que a vida dos cristãos esmoreça no crescimento das virtudes e da 

santidade», por isso, «a pandemia precisa da mensagem e vivência da fé como antídoto para a indiferença religiosa e 

a falta de solidariedade fraterna para com os mais pobres, doentes e necessitados», considera. 

O Senhor Bispo demonstra receio de que a vitalidade da igreja possa vir a ser afectada pela «diminuição da 

experiência salvífica da fé e do enfraquecimento do mistério da comunhão, da unidade e co-responsabilidade na vida 

das nossas comunidades cristãs» pois as duras, mas necessárias, medidas para minimizar o contágio fazem com que 

esta seja uma Quaresma atípica e a privação das «vivências sacramentais, religiosas e pastorais», próprias da 

Quaresma, pelo menos nos leve «a aprofundar o espírito bíblico de conversão e de mudança de vida». 

Para concretizar a conversão e mudança de vida, o prelado sugere que recitamos diariamente o versículo do Salmo 50: 

“Tende piedade de mim, Senhor, porque sou pecador”, promovendo assim «um momento de cura interior, de resiliência, de 

esperança profética, que nos convida a escutar a Palavra de Deus e o grito dorido do povo sofredor». 

Uma das consequências da conversão é a prática da caridade que na sua «dupla faceta de amor a Deus e aos irmãos, é 

a síntese da vida moral do crente», considera o nosso Bispo. 

Constatando que existe uma crise civilizacional, o Bispo convida-nos a respondermos «com a civilização do amor, 

fundada sobre os valores universais de paz, solidariedade, justiça e liberdade, que encontram em Cristo a sua plena 

realização». 
Continua na próxima página  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, 

o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. 

Jesus esteve no deserto quarenta dias 

e era tentado por Satanás. 

Vivia com os animais selvagens 

e os Anjos serviam-n’O. 

Depois de João ter sido preso, 

Jesus partiu para a Galileia 

e começou a pregar o Evangelho, dizendo: 

«Cumpriu-se o tempo 

e está próximo o reino de Deus. 

Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». 
 

D. António Luciano exorta-nos a viver esta Quaresma «marcada pela necessidade da conversão pessoal e pastoral imposta 

por esta pandemia, através de uma mudança profunda da prática de vivências humanas e espirituais», tendo como horizonte a 

preparação da Páscoa e como referência «os condicionalismos bíblicos do êxodo, do exílio, que caracterizaram a vida do povo 

de Israel, são hoje para nós cristãos um desafio e um compromisso a viver esta Quaresma com alegria». 

Para a vivência da Quaresma, em confinamento, o Bispo diocesano sugere os subsídios elaborados pelos organismos 

diocesanos «que nos podem ajudar a alcançar o mandamento novo do amor, a vivência das bem-aventuranças e das obras de 

misericórdia». 

A terminar, recorda que estamos a viver o ano dedicado a São José e que a partir do dia 19 de Março comemoramos o 5º 

aniversário da exortação apostólica Amoris Laetitia, que se debruça sobre a beleza e a alegria do amor familiar, e que é para 

todos nós «um grande desafio pastoral a tudo fazer, para renovar, reinventar a Pastoral Familiar no horizonte do “acolher, 

discernir e acompanhar” as nossas famílias nas suas dificuldades humanas, eclesiais e pastorais».  

Por fim, D. António Luciano convida «a um verdadeiro espírito de partilha e de renúncia» que se deve reflectir no peditório para 

a Cáritas (dia 7 de Março) e na «Renúncia Quaresmal, que este ano se destina, uma parte para ajudar a Igreja sofredora da 

Diocese de Pemba, província de Cabo Delgado, Moçambique, e a outra parte para socorrer as maiores necessidades da Diocese 

de Viseu».  

1ª Leitura | Gen 9, 8-15 

«Estabelecerei convosco a minha aliança.» 

Salmo Responsorial | Sl 24 (25) 

Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. 

2ª Leitura | 1 Pedro 3, 18-22 

«O Baptismo que agora vos salva.» 

Evangelho | Mc 1, 12-15 

«Era tentado por Satanás e os Anjos serviam-n’O.» 
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… para a vida. 
 

 

No primeiro Domingo do Tempo da Quaresma, a liturgia garante-nos que Deus 
está interessado em destruir o velho mundo do egoísmo e do pecado e em oferecer 
aos homens um mundo novo de vida plena e de felicidade sem fim. 

A 1ª leitura é da história do dilúvio. Diz-nos que Deus, depois de eliminar o pecado que 
escraviza o homem e que corrompe o mundo, depõe o seu “arco de guerra”, vem ao encontro 
do homem, faz com ele uma Aliança incondicional de paz. A acção de Deus destina-se a fazer 
nascer uma nova humanidade, que percorra os caminhos do amor, da justiça, da vida 
verdadeira. A Aliança que Deus faz com Noé aparece como um puro dom de Deus, um fruto do 
seu amor e da sua misericórdia. É uma Aliança incondicional e sem contrapartidas, que resulta 
exclusivamente da bondade e da generosidade de Deus. 

Na 2ª leitura, o autor da primeira Carta de Pedro recorda que, pelo Baptismo, os cristãos 
aderiram a Cristo e à salvação que Ele veio oferecer. Comprometeram-se, portanto, a seguir 
Jesus no caminho do amor, do serviço, do dom da vida; e, envolvidos nesse dinamismo de vida 
e de salvação que brota de Jesus, tornaram-se o princípio de uma nova humanidade. Esta carta 
sugere aos crentes: se Cristo propiciou, mesmo aos injustos, a salvação, também os cristãos 
devem dar a vida e fazer o bem, mesmo quando são perseguidos e sofrem. Comprometidos 
com Cristo pelo Baptismo, eles nasceram para uma vida nova; e devem testemunhar essa vida 
nova diante de todos os homens, mesmo diante dos maus e dos perseguidores. 

No Evangelho, Jesus mostra-nos como a renúncia a caminhos de egoísmo e de pecado e a 
aceitação dos projectos de Deus está na origem do nascimento desse mundo novo que Deus 
quer oferecer a todos os homens (o “Reino de Deus”). Aos seus discípulos Jesus pede, para que 
possam fazer parte da comunidade do “Reino”, a conversão e a adesão à Boa Nova que Ele 
próprio veio propor. 

Temos então, como primeira cena, o episódio da tentação de Jesus no deserto. O deserto 
é, na teologia de Israel, o lugar privilegiado do encontro com Deus. Contudo, o deserto é 
também o lugar da “prova”, da “tentação … O “deserto” para onde Jesus “vai” é, portanto, o 
“lugar” do encontro com Deus e do discernimento dos seus projectos; e é o “lugar” da prova, 
onde se é confrontado com a tentação de abandonar Deus e de seguir outros caminhos. Nesse 
“deserto”, Jesus ficou “quarenta dias”. Durante esse tempo, Jesus foi “tentado por Satanás”. 
“Satanás” representa um personagem que vai tentar levar Jesus a esquecer os planos de Deus 
e a fazer escolhas pessoais, que estejam em contradição com os projectos do Pai. A tentação 
pretende, portanto, induzir Jesus a enveredar por um caminho de poder, de autoridade, de 
violência, de messianismo político, frustrando os projectos de Deus que passavam por um 
messianismo marcado pelo amor incondicional, pelo serviço simples e humilde, pelo dom da 
vida. 

Rezar em cada manhã o Salmo 24… Deve ser bem meditado. 
Esforçar-se também por memorizar um versículo para cada dia (“Tu 
és o Deus que me salva”; “lembra-te, Senhor, da tua ternura”); repeti-
lo várias vezes ao longo do dia, como uma caminhada com o Senhor. 
Procurar também recorrer a esta oração quando temos uma decisão a 
tomar, uma escolha a fazer, cada vez que um discernimento se nos 
impõe (“guiai-me na verdade”, “ensinai-me”…) 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigvdyDwvPYAhXQ0aQKHaiVBCEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/pin/352054895857138405/&psig=AOvVaw1dK7jCHmstaXpe9vTX8rSZ&ust=1516983243937984

